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§ 111
Organisation av träffpunkternas verksamhet (KS 2019.368)

Beslut
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att

- Uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden.

Förändringen börja gälla från och med 2021-01-01
 
Reservationer
Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Under våren 2019 utreddes om samlokalisering av kommunens verksamheter var möjlig. 
Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen har undersökt frågan och lade därefter fram ett 
förslag om att flytta över träffpunkterna till Fritidsförvaltningen. Förändringen skulle även 
innebära att Träffpunkten i centrala Vallentuna integrerades i den nya fritidsgården på 
Gymnasievägen 5. Förvaltningarna har utifrån förslaget gemensamt arrangerat två 
dialogmöten med föreningar, 10 september och 15 oktober 2019. Vad som framkommit i 
ärendet beskrivs i socialförvaltningens utredning inkl. bilagor. Förvaltningarna har även tagit 
fram en tidplan för hur verksamhetsutveckling kan ske i samråd med berörda förvaltningar.
Uppdraget att bedriva Träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, föreslås flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden.

I det ursprungliga förslaget rekommenderades att lokalen på Allévägen skulle avvecklas och 
att verksamheten istället skulle integrerades med den nya fritidsgården på Gymnasievägen 5. 
Sedan ärendet initierades har dock förutsättningarna förändrats i och med den pågående 
pandemin med spridning av covid-19 (coronavirus) i samhället. Med anledning av detta och 
under rådande läge bedöms nu en samlokalisering i den nya fritidsgården olämplig med 
hänsyn till målgruppen seniorers ökade sårbarhet.

Bedömningen att det finns stora fördelar med att flytta uppdraget att bedriva 
träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, samtliga målgrupper från 
Socialnämnden till Fritidsnämnden kvarstår dock, men då ingen idag kan svara för hur länge 
restriktionerna kommer hålla i sig, eller hur Covid-19 kommer att påverka verksamheterna 
framöver är bedömningen att verksamheten i dagsläget enklare kan anpassas till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att behålla befintliga lokaler. Den tidigare 
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rekommendationen om att lokalen på Allévägen 11 bör avvecklas snarast möjligt har därför 
lyfts från beslutet.

Yrkanden
Gustav Elfström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
 
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), ställer Gustav Elfströms (S) yrkande och sitt eget yrkande 
mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa 
Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-01, organisation av träffpunktsverksamhet
 Rapport organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet
 Bilaga 2 Tidplan för verksamhetsutveckling av Träffpunkten

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Organisation av träffpunkternas 
verksamhet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att

- Uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social 
samvaro, samtliga målgrupper, flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden. 

Förändringen börja gälla från och med 2021-01-01

Ärendet i korthet
Under våren 2019 utreddes om samlokalisering av kommunens verksamheter var 
möjlig. Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen har undersökt frågan och lade 
därefter fram ett förslag om att flytta över träffpunkterna till Fritidsförvaltningen. 
Förändringen skulle även innebära att Träffpunkten i centrala Vallentuna 
integrerades i den nya fritidsgården på Gymnasievägen 5. Förvaltningarna har utifrån 
förslaget gemensamt arrangerat två dialogmöten med föreningar, 10 september och 
15 oktober 2019. Vad som framkommit i ärendet beskrivs i socialförvaltningens 
utredning inkl. bilagor. Förvaltningarna har även tagit fram en tidplan för hur 
verksamhetsutveckling kan ske i samråd med berörda förvaltningar.
Uppdraget att bedriva Träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social 
samvaro, samtliga målgrupper, föreslås flyttas från Socialnämnden till 
Fritidsnämnden. 

I det ursprungliga förslaget rekommenderades att lokalen på Allévägen skulle 
avvecklas och att verksamheten istället skulle integrerades med den nya fritidsgården 
på Gymnasievägen 5. Sedan ärendet initierades har dock förutsättningarna förändrats 
i och med den pågående pandemin med spridning av covid-19 (coronavirus) i 
samhället. Med anledning av detta och under rådande läge bedöms nu en 
samlokalisering i den nya fritidsgården olämplig med hänsyn till målgruppen 
seniorers ökade sårbarhet. 

Bedömningen att det finns stora fördelar med att flytta uppdraget att bedriva 
träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, samtliga målgrupper 
från Socialnämnden till Fritidsnämnden kvarstår dock, men då ingen idag kan svara 
för hur länge restriktionerna kommer hålla i sig, eller hur Covid-19 kommer att 
påverka verksamheterna framöver är bedömningen att verksamheten i dagsläget 
enklare kan anpassas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att 
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behålla befintliga lokaler. Den tidigare rekommendationen om att lokalen på 
Allévägen 11 bör avvecklas snarast möjligt har därför lyfts från beslutet.

Bakgrund
Under 2019 utreddes om samlokalisering av kommunens verksamheter var möjlig. 
Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen har undersökte frågan och lade därefter 
fram ett förslag om att flytta över träffpunkterna till Fritidsförvaltningen. 
Förändringen skulle även innebära att träffpunkten i centrala Vallentuna integrerades 
i den nya fritidsgården på Gymnasievägen 5. Förvaltningarna har utifrån förslaget 
gemensamt arrangerat två dialogmöten med föreningar, 10 september och 15 oktober 
2019. Vad som framkommit i ärendet beskrivs i socialförvaltningens utredning inkl. 
bilagor.

Bedömning
Att ändra träffpunkternas organisationstillhörighet bedöms initialt inte medföra 
behov av ändringar i nämndernas reglementen. Verksamheten är inte omnämnd i 
socialnämndens reglemente, samtidigt som den bedöms vara förenlig med 
Fritidsnämndens nuvarande uppdrag. I Fritidsnämndens nuvarande uppdrag ingår 
att: 
- befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare, 
- inom ramen för tilldelade resurser tillgodose allmänhetens behov av anläggningar 
och lokaler för fritidsaktiviteter och rekreation, 
Fritidsnämnden har även till uppgift att stödja föreningslivet genom att erbjuda olika 
former av föreningsservice och förmedla olika utbildningar.

Inför ett beslut i fullmäktige behöver berörda nämnder yttra sig om förslaget.

Förändringen förväntas bidra till att kunna öka kvaliteten/erbjuda fler aktiviteter; 
medelsanvändningen förväntas därför bli mer kostnadseffektiv. 

Målgruppen för träffpunkterna är daglediga vuxna. Idag är majoriteten av besökarna 
seniorer. Synpunkter har inhämtats vid ett antal tillfällen, och socialförvaltningen har 
tillsammans med fritidsförvaltningen enats om en tidplan för verksamhetsutveckling 
som inkluderar ett föreningsråd. 

Utifrån målgruppen, bedöms beslutet inte beröra barn/unga i någon högre 
utsträckning. Att inhämta barn- och ungdomars synpunkter bedöms inte vara 
relevant i detta sammanhang.

Förändrad bedömning med anledning av covid-19

I det ursprungliga förslaget rekommenderades att Träffpunkten Allévägens lokal 
skulle avvecklas och att dess verksamhet skulle integrerades med den nya 
fritidsgården på Gymnasievägen 5. Sedan ärendet initierades har dock 
förutsättningarna förändrats i och med. den pågående pandemin med spridning av 
covid-19 (coronavirus) i samhället. Med anledning av detta bedöms nu en 
samlokalisering i den nya fritidsgården under rådande läge olämplig med hänsyn till 
målgruppen seniorers ökade sårbarhet. 
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Bedömningen att det finns stora fördelar med att flytta uppdraget att bedriva 
träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, samtliga målgrupper 
från Socialnämnden till Fritidsnämnden kvarstår dock, men då ingen idag kan svara 
för hur länge restriktionerna kommer hålla i sig, eller hur Covid-19 kommer att 
påverka verksamheterna framöver är bedömningen att verksamheten i dagsläget 
enklare kan anpassas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att 
behålla befintliga lokaler. Den tidigare rekommendationen om att lokalen på 
Allévägen 11 bör avvecklas snarast möjligt har därför lyfts från beslutet.

Fritidsförvaltningen arbetar mycket nära kulturförvaltningen, som sammantaget 
redan erbjuder många aktiviteter för kommuninvånare på flera platser runt om i 
Vallentuna. Genom att ändra träffpunktsverksamhetens organisationstillhörighet 
skulle de aktiviteter som redan bedrivs på sikt också kunna nyttjas mer inom 
träffpunktverksamheterna. Fritidsförvaltningen har dessutom en stor erfarenhet av 
att både samordna och bedriva olika aktiviteter och engagemang i nära samarbete 
med både kultur- och idrottsföreningar vilket bedöms mycket positivt för 
verksamhetens framtida utveckling. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-09-01
2. Utredning med bilagor

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt, Fritidsnämnden, Socialnämnden
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1.  Bakgrund 
I Vallentuna kommun finns i dag två träffpunkter som erbjuder alla daglediga en 
möjlighet att träffas för en fika, en pratstund eller för att delta i olika aktiviteter. 
Träffpunkterna drivs av socialförvaltningen i nära samverkan med socialt inriktade 
föreningar och frivilligorganisationer. Träffpunktsverksamhet bedrivs i två olika 
lokaler, en i centrala Vallentuna (Träffpunkten Allévägen 10) och en i Kårsta (Kårsta 
Träffen i Kårsta bibliotek). 

Träffpunkten Allévägen 10 fungerar i dag som en frivilligcentral och koordinerar och 
synliggör föreningarnas aktiviteter för kommunens invånare. Aktiviteterna kan vara 
allt möjligt som allsång, frågesport, handarbete, besöka utställningar med mera.  

Under våren 2019 utredde Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen tillsammans 
om det skulle vara möjligt att ändra organisationstillhörighet för 
träffpunktverksamheten från socialförvaltningen till fritidsförvaltningen och samtidigt 
integrera Träffpunkten Allévägen 10 med den nya fritidsgården på Gymnasievägen 5.  

De ekonomiska fördelarna som skulle uppkomma genom en samlokalisering av 
Träffpunkten Allévägen 10 och den nya fritidsgården på Gymnasievägen 5 skulle 
innebära mer resurser för att utveckla träffpunktsverksamheten. Fritidsförvaltningen 
arbetar dessutom mycket nära kulturförvaltningen, som sammantaget redan erbjuder 
många aktiviteter för kommuninvånare på flera platser runt om i Vallentuna. Genom 
att ändra träffpunktsverksamhetens organisationstillhörighet skulle de aktiviteter som 
redan bedrivs också kunna nyttjas mer inom träffpunktverksamheterna. 

Fritidsförvaltningen har således stor erfarenhet av att både samordna och bedriva olika 
aktiviteter och engagemang i nära samarbete med både kultur- och idrottsföreningar.  

Förvaltningarna har utifrån förslaget om att flytta Träffpunkten på Allévägen 10 
gemensamt arrangerat två dialogmöten med föreningar, 10 september och 15 oktober 
2019 som en del i bedöma risker och konsekvenser. 

Uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, föreslås därför flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden. 

1.1 Träffpunkternas bemanning, besök och 
öppettider 

Allévägen 10: måndagar 10.00–15.00, tisdagar 10.00–15.00, onsdagar 10.00–12.00, 
torsdagar 10.00–15.00, fredagar 10.00–15.00 

Träffen i Kårsta: torsdagar 13.00–15.00 

Nuvarande bemanning Träffpunkterna 1,8 årsarbetare. 



 

 
 
 
 
 
 

 

En mätning av besöksstatistik genomfördes i februari 2019 och visar att medelvärde 
antal besökare per dag på Allévägen 10 är ca 48 personer och Kårsta ca 25 personer. 
Siffran för Kårsta är svårberäknad då besöksantalet varierar från under 10 till närmare 
60 personer de tre torsdagar som statistiken mätts. 

2.  Förutsättningar och behov av förändring 
Målgruppen för träffpunkterna är daglediga vuxna. Idag är majoriteten av besökarna 
seniorer. I genomsnitt över en månad bedöms Träffpunkten på Allévägen 10 ha 45 
besökare per dag. Återkommande varjedagsbesökare bedöms vara ca 30 personer och 
återkommande varje-vecka besökare bedöms vara 40 personer. Antalet volontärer som 
återkommande bidrar till verksamheten bedöms vara ca 30 personer. Uppgift om 
besöksstatistik för Kårsta Träffen i Kårsta saknas ur ett längre perspektiv.  

Socialförvaltningen konstaterar att de idag inte når vissa grupper av daglediga, 
exempelvis nyanlända, då nuvarande träffpunktverksamhet är starkt förknippad med 
äldre. Fritidsförvaltningen har idag, utifrån sitt reglemente, ett brett uppdrag att 
befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare.  

Det finns många bra exempel från andra verksamheter i Sverige där verksamheter som 
riktar sig till olika grupper/generationer samlokaliserats med goda resultat. I Lund 
finns mötesplats för seniorer med mångkulturell inriktning, t.ex. Språkcafe, kakor från 
världens olika länder. I Nacka tar förskoleverksamhet och äldreboendet plats i samma 
lokaler, förskolan Lilla Tollare och äldreboendet Villa Tollare delar byggnad och som 
en del av verksamheterna möts de två grupperna regelbundet över 
generationsgränserna. I Norrtälje har PRO-ungdom startat en mötesplats för äldre och 
yngre. I Enebyberg (Danderyd) finns en träffpunkt där seniorer och öppna förskolan 
delar lokaler.  

2.1 Övrig verksamhet som bedrivs i 
träffpunktslokalerna 

På Träffpunkten Allévägen 10 bedrivs också anhörigstöd som är en förebyggande 
verksamhet som erbjuder stöd till dem som vårdar eller stödjer en närstående med 
funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre. Syn- och hörselservice 
erbjuds dessutom genom en syn- och hörselinstruktör som man kan boka möte med i 
hemmet eller i ett mötesrum på Träffpunkten Allévägen 10. Dessa verksamheter 
skulle vid en organisationsförändring fortfarande drivas av socialförvaltningen men i 
fritidsförvaltningens lokaler. 



 

 
 
 
 
 
 

 

2.2 Demografi och utvecklingsbehov för långsiktig 
hållbarhet 

 

Antalet äldre och pensionärer beräknas i genomsnitt öka med ca 100 personer per år 
under prognosperioden 2019-2029 i kommunen. Totalt sett ökar gruppen äldre 
betydligt under prognosperioden procentuellt sett. Antalet 80-84 åringar ökar med 50 
% på 10 år, 85-89 åringarna med hela 114 % och 90 plus med knappa 80 %1.  

Då antalet äldre ökar, inledningsvis i gruppen äldre-äldre 80+år men på sikt även 
gruppen 65-79 år behövs en långsiktig strategi för att tillgodose de äldres behov av 
sysselsättning, motsvarande dagens träffpunktverksamhet. Äldre bedöms inte lockas 
av nuvarande verksamhet på lång sikt. Nuvarande lokal riskerar också att bli för liten 
för att kunna erbjuda målgruppen daglediga tillräckliga utrymmen för en framgångsrik 
Träffpunktsverksamhet. På sikt finns därför ett ökat behov av att kontinuerligt utveckla 
verksamheten såväl som ändra lokaliseringen av denna.  

2.3 Fritidsförvaltningens förutsättningar 
Idag bedrivs i Vallentuna kulturhus och bibliotek viss verksamhet som redan når 
Träffpunktens målgrupper. Kultur- och fritidsförvaltningarnas gemensamma 
ledningsgrupp har enats om att förvaltningarna tillsammans ska utveckla 
verksamheten i kulturhuset till att bli ytterligare en naturlig mötesplats för 
målgruppen.  

                                                             

1 Befolkningsprognos 2019-2029, Vallentuna kommun 
https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/kommunplan/Befolkningsprog 
nos%202019-2029.pdf, filen hämtad 191023. 

https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/kommunplan/Befolkningsprog
https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/kommunplan/Befolkningsprog


 

 
 
 
 
 
 

 

Fritidsförvaltningen avser utveckla hela träffpunktverksamheten i samråd och 
samverkan med föreningslivet och verksamhetens målgrupper. Förvaltningen startar 
därför ett föreningsråd som är en funktion för att tillsammans utveckla verksamheten. 
Detta föreningsråd kommer att träffas löpande inför uppstart av verksamhet i nya 
lokaler men fortlöper även återkommande enligt överenskommelse. En 
tidsplan/processbeskrivning har tagits fram som ett led i att bedriva mer verksamhet 
på fler platser, exempelvis Vallentuna kulturhus och bibliotek samt i Karby.  

Fritidsförvaltningen avser även att tillsätta en ny funktion som samordnare för 
Träffpunktens verksamhet. Samordnaren ska tillsammans med enhetschef leda den 
operativa dagliga driften samt driva det övergripande utvecklingsarbetet för 
träffpunkterna. Samordnaren ska ansvara för att bjuda in, genomföra och dokumentera 
träffar med Träffpunktens föreningsråd samt genomföra kontinuerliga 
föreningsdialoger med berörda föreningar.  

3.  Kommunledningskontorets bedömning 
Att ändra Träffpunktens organisationstillhörighet bedöms initialt inte medföra behov 
av ändringar i nämndernas reglementen. Verksamheten är inte omnämnd i 
socialnämndens reglemente, samtidigt som den bedöms vara förenlig med 
Fritidsnämndens nuvarande uppdrag. I Fritidsnämndens nuvarande uppdrag ingår 
att:  
– befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare,  
– inom ramen för tilldelade resurser tillgodose allmänhetens behov av anläggningar 
och lokaler för fritidsaktiviteter och rekreation,  

Fritidsnämnden har även till uppgift att stödja föreningslivet genom att erbjuda olika 
former av föreningsservice och förmedla olika utbildningar. 

Inför ett beslut i fullmäktige behöver berörda nämnder yttra sig om förslaget. 

Förändringen förväntas bidra till att kommunen kan öka kvaliteten/erbjuda fler 
aktiviteter; medelsanvändningen förväntas därför bli mer kostnadseffektiv.  

Målgruppen för träffpunkterna är daglediga vuxna. Idag är majoriteten av besökarna 
seniorer och socialförvaltningen har lyft fram betydelsen av att lyckas nå ut till fler 
målgrupper. Synpunkter har inhämtats vid ett antal tillfällen, och socialförvaltningen 
har tillsammans med fritidsförvaltningen enats om en tidplan för 
verksamhetsutveckling som inkluderar ett föreningsråd.  

Kommunledningskontoret bedömer att det finns stora samlokaliseringsfördelar med 
att flytta träffpunktsverksamhetens organisationstillhörighet till fritidsförvaltningen. 
Samlokaliseringsfördelarna består både av att bedriva verksamheten mer 
kostnadseffektiv och att kunna öka kvaliteten/erbjuda fler aktiviteter för alla som 
nyttjar träffpunktsverksamheten. 
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Process 
För verksamhetsutveckling av Träffpunkterna 

 
Verksamhet för målgrupperna  
Idag bedrivs i Vallentuna kulturhus och bibliotek viss verksamhet som når 
Träffpunkternas målgrupper. Kultur- och fritidsförvaltningarnas gemensamma 
ledningsgrupp har enats om att förvaltningarna tillsammans ska utveckla 
verksamheten i kulturhuset. Detta för att nå Träffpunkternas målgrupper i högre 
grad, om beslut fattas att flytta verksamheten från socialnämnden. 
 
Fritidsförvaltningen avser utveckla verksamheten på Träffpunkterna i samråd och 
samverkan med föreningslivet och verksamhetens målgrupper. Förvaltningen 
startar därför ett föreningsråd som är en funktion för att tillsammans utveckla 
verksamheten. Detta föreningsråd träffas löpande inför uppstart av verksamheten 
i nya lokaler men fortlöper även återkommande enligt överenskommelse. 
 
Fritidsförvaltningen avser att tillsätta en ny funktion som samordnare för 
Träffpunkternas verksamhet. Samordnaren planeras tillsammans med enhetschef 
leda den operativa dagliga driften samt det övergripande utvecklingsarbetet för 
Träffpunkterna. Samordnaren ansvarar för att bjuda in, genomföra och 
dokumentera träffar med Träffpunkternas föreningsråd samt genomföra 
kontinuerliga föreningsdialoger med berörda föreningar. 

 
Inför eventuell flytt av verksamhet från socialnämnden till fritidsnämnden 
lämnas följande tidsplan till förslag för utveckling av verksamheten. 

 
Kallelse, v.XX  
Kallelse till ett första möte med föreningsrådet går ut när beslut är fattat om 
eventuell flytt av verksamhet. Tidplan preciseras. 

 
Första tillfället för föreningsrådet, v.XX  
Vid det första föreningsrådet fastställs:  

- Rådets funktion och arbetsform 
- Rådets roll och ansvarsfördelning 
- Volontärernas roll, uppdrag och ansvar  
- Upprättande av överenskommelse för nyttjande av möteslokaler 

till föreningarna  
- Datum för nästkommande möten fastställs 
- Tidsplan för planering av invigningen tas fram tillsammans med 

föreningsrådet 
 

Socialförvaltningen deltar vid detta tillfälle för att säkerställa en 
kvalitativ överlämning.  
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Andra tillfället för föreningsrådet, v.XX   
Föreningsrådet träffas digitalt för fortsatt verksamhetsplanering med fokus på 
Vallentuna kulturhus och bibliotek. 

 
Verksamhet i Vallentuna kulturhus och bibliotek:  

- Pensionärsbio 1 gång i månaden i Kulturrummet. 
- Kulturluncher 6 gånger per år i Kulturrummet. 
- Digitala första hjälpen 1 timme per vecka vilket kan utvecklas och utökas.  
- Dessa verksamheter kan utvecklas med stöd av Träffpunktens medel 

för verksamhet. 
 

Inledningsvis ser förvaltningarna möjlighet att erbjuda verksamhet 2 -3 dagar 
i veckan. Möjlig verksamhet i Vallentuna kulturhus och bibliotek är: 

- Programverksamhet i Kulturrummet 1 dag i veckan.  
- Mötesplats i ”Kreativa verkstaden” 1 - 2 dagar i veckan mellan 13.00 – 15.00. 

Här kan besökarna samlas för samtal, fika, enklare hantverk m.m.  
- Programverksamhet utvecklas i dialog med föreningsråd och 

kulturförvaltningen. Exempel är författarbesök, 
musikarrangemang, föreläsare m.m.  

- Högläsning med samtal (sker idag på träffpunkten men kan förflyttas 
till kulturhuset.)  

- Talboksträffar (sker idag på träffpunkten men kan förflyttas till kulturhuset.) 
 

Dialogmöte för träffpunktsverksamhet i Karby, v. XX  
Dialogmöte genomförs utomhus i Karby och/eller digitalt för samtal om behov och 
utvecklingsmöjligheter för träffpunktsverksamheten. Föreningar och potentiella 
besökare bjuds in. Kultur- och fritidsförvaltningarna bedömer att det finns 
möjlighet att utveckla träffpunktsverksamheten i befintliga lokaler som används av 
fritidsgården Haket. 

 
Tredje och fjärde tillfället för föreningsrådet v. XX  
Vid tredje och fjärde föreningsrådet genomförs planering av verksamheten 
gällande följande:  

- Nyttjande och ändamål för respektive lokal som är aktuell 
för träffpunktsverksamhet.  

- Upprättande av programverksamhet 
- Planering av invigning 
- Planera framtida studiebesök för föreningsrådet 

 
Inför invigning, v. XX  
Föreningsråd och/eller tillsatt arbetsgrupp för dialog om fortsatt planering 
inför invigning samt säkerställ att detta kommuniceras till samtliga berörda. 
 
Invigning av verksamhet  
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Fritidsnämnden tar över verksamheten från årsskiftet och invigning sker vid 
tillfället för flytt av verksamhet, förutsatt att det bedöms genomförbart utifrån 
smittspridningsrisk. Föreningsrådet har inför detta tillfälle planerat arrangemanget 
i samråd med fritidsnämnden.  

 
Föreningsråd och fortsatt verksamhetsutveckling  
Efter flytt av verksamhet fortsätter verksamhetsutveckling i dialog med 
föreningarna som samverkanspartner. Uppföljning och utvärdering av 
verksamheten sker utifrån behov samt i enlighet med kommunens styrmodell.  
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